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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1 Latar Belakang 

Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari suatu hak kekayaan 

intelektual yang lahir dari kreativitas manusia, berbasis ilmu pengetahuan, warisan 

budaya, dan teknologi (RUU Ekonomi Kreatif). Industri kreatif adalah industri yang 

memanfaatkan kreativitas dan keterampilan dalam menciptakan lapangan kerja 

dan kesejahteraan dengan cara menghasilkan daya kreasi dan inovasi individu 

tersebut. 

Perekonomian global sedang terus mengalami kemajuan seiring dengan 

berkembangnya potensi-potensi ekonomi baru. Pada tahun 2015, Ernst and 

Young melakukan pemetaan ekonomi kreatif global pertama kalinya di dunia dan 

tercatat bahwa industri kreatif dan budaya dalam Commodity Channel Index (CCI) 

bernilai US$ 2,3 trilion atau 30.654 triliun rupiah. Di Indonesia, ekonomi kreatif 

memiliki potensi yang menjanjikan. Pada tahun 2016, ekonomi kreatif berkontribusi 

sebesar 7,44% terhadap perekonomian nasional. Dari segi nilai, Produk Domestik 

Bruto (PDB) diproyeksikan mencapai 1.000 triliun di tahun 2017 dan meningkat 

mendekati 1.102 triliun pada tahun 2018. Selain faktor Produk Domestik Bruto 

(PDB), tenaga kerja ekonomi kreatif juga  mengalami peningkatan. Pada tahun 

2016, 16,91 juta orang bekerja di sektor ekonomi kreatif dan meningkat 5,95% 

dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif pada tahun 2015. Riset 

International Monetary Fund (IMF) mencatat posisi perekonomian Indonesia tahun 

2016 berada di peringkat 8 dengan total Gross Domestic Product (GDP) US$ 3.028 

miliar. Potensi inilah yang dimaksimalkan pemerintah dengan membentuk Badan 

Ekonomi Kreatif pada tanggal 20 Januari 2015 berdasarkan Peraturan Presiden 
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Nomor 6 Tahun 2015 yang memiliki tujuan berfokus pada pengembangan sektor 

ekonomi kreatif di Indonesia. 

Kota-kota metropolitan di Indonesia seperti Ibu Kota Jakarta dan Kota 

Bandung sudah memanfaatkan ekonomi kreatif dengan menciptakan ruang 

berupa Creative Hub atau Creative Center yang berfungsi untuk mewadahi para 

penggiat industri kreatif dalam menyalurkan karya mereka. Perkembangan 

Creative Hubs di Indonesia dimulai setelah reformasi tahun 1998 berupa artspace 

(ruang seni) seperti Bandung Center for New Media Arts yang berdiri tahun 2001. 

Dalam perkembangan zaman, Creative Hubs menarik banyak minat individu 

maupun komunitas di bidang desain, musik, film, fesyen, maupun bisnis. Sebagian 

besar kegiatan di dalam Creative Hub atau pusat industri kreatif di Indonesia 

berhubungan dengan sosial budaya. Secara umum, ruang dalam pusat industri 

kreatif berhubungan dengan komunitas dan lingkungan sosial. Sektor teknologi 

yang tengah berkembang dan kewirausahaan digital juga membentuk kegiatan 

industri kreatif secara signifikan. Pusat industri kreatif memiliki fungsi 

menghubungkan antara individu dengan komunitas/institusi yang merupakan 

esensi dan ‘menghidupkan’ dari ruang kreatif. Dewasa ini, para penggiat industri 

kreatif menyadari pentingnya sebuah koneksi di bidang industri kreatif. 

(www.britishcouncil.id). 

Kota Semarang adalah salah satu dari sepuluh kota/kabupaten kreatif di 

Indonesia dengan penyebutan pengembangan bisnis berdasarkan Keputusan 

Kepala Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 83 tahun 2019 tentang 

Kabupaten/Kota kreatif Indonesia tahun 2019. Wakil Kepala Badan Ekonomi 

Kreatif (BEKRAF), Ricky Joseph Pesik mengatakan, Semarang sebagai Ibukota 

Jawa Tengah memiliki posisi strategis dalam mengambil pasar industri kreatif. 

Walikota Semarang, Hendrar Prihadi, mengembangkan potensi tersebut dengan 

strategi Pop Culture atau Budaya Kekinian. Strategi tersebut dibentuk karena Kota 
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Semarang tidak memiliki warisan budaya asli yang kuat seperti Kota Yogyakarta 

atau Kota Solo. Strategi tersebut direalisasikan dengan mengembangkan potensi 

yang ada dan dipoles dengan kebutuhan milenial yang kekinian. (Joss.co.id). 

Meski demikian, Industri kreatif di Kota Semarang memiliki beberapa kendala 

seperti kurang adanya dukungan dari pemerintah dari birokrasi maupun perizinan, 

infrastruktur yang kurang memadai, dan kurangnya publikasi pada produk-produk 

di bidang industri kreatif. 

Melihat potensi dan kendala tersebut, Projek Pusat Industri Kreatif di Kota 

Semarang tepat untuk direalisasikan. Pusat Industri Kreatif ini bertujuan untuk 

mewadahi kegiatan-kegiatan penggiat industri kreatif, memfasilitasi perizinan, dan 

mempromosikan produk industri kreatif sebagai penggerak perekonomian. 

Diharapkan dengan adanya Pusat Industri Kreatif ini, para penggiat industri kreatif 

akan semakin meningkatkan bakat kreativitas dan inovasinya sehingga dapat 

bersaing di bidang industri kreatif sampai pasar global. Selain itu, diharapkan 

dengan adanya Pusat Industri Kreatif ini dapat mewujudnyatakan strategi industri 

kreatif Pop Culture/Budaya Kekinian Kota Semarang. 

 

1.2 Pertanyaan Masalah Desain 

Dari latar belakang di atas, maka dibawah ini adalah masalah desain yang 

terdapat dalam projek Pusat Industri Kreatif di Kota Semarang antara lain : 

1. Bagaimana Pusat Industri Kreatif dapat menghubungkan antara elemen 

estetika dalam seni dengan karakteristik penggiat industri kreatif? 

2. Bagaimana Pusat Industri Kreatif dapat menunjukan citra industri kreatif Pop 

Culture Kota Semarang? 

3. Bagaimana Pusat Industri Kreatif membentuk “sense of place” yang dapat 

memicu kreativitas dan produktivitas penggiat industri kreatif? 
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1.3 Tujuan 

Tujuan dari projek Pusat Industri Kreatif di Kota Semarang adalah : 

1. Merancang Pusat Industri Kreatif yang dapat menghubungkan antara elemen 

estetika dalam seni dengan karakteristik penggiat industri kreatif 

2. Merancang Pusat Industri Kreatif dapat menunjukan citra industri kreatif Pop 

Culture Kota Semarang sebagai strategi industri kreatif Kota Semarang 

3. Merancang Pusat Industri Kreatif dengan membentuk “sense of place” yang 

dapat memicu kreativitas dan produktivitas penggiat industri kreatif 

 

1.4 Manfaat 

Projek Pusat Industri Kreatif di Kota Semarang memiliki manfaat akademis 

dan praktis antara lain : 

1.4.1 Manfaat Akademis 

Dapat menjadi objek pengetahuan dan dapat memberikan ilmu di bidang 

arsitektur dalam merancang projek Pusat Industri Kreatif ini bilamana diperlukan 

untuk khalayak umum. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Projek Pusat Industri Kreatif ini dapat menjadi wadah penggiat industri 

kreatif dalam menyalurkan ide kreatifnya secara individu maupun komunitas dan 

mengembangkannya untuk memajukan perekonomian nasional. 
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1.5 Sistematika Pembahasan 

Sistematika kerangka pembahasan pada Landasan Teori dan 

Perancangan projek Pusat Industri Kreatif ini adalah : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab I ini berisi tentang deskripsi projek Pusat Industri Kreatif dari latar 

belakang, masalah desain, tujuan, manfaat, dan sistematika pembahasan. 

BAB II GAMBARAN UMUM PROJEK 

Bab II berisi tentang gambaran umum fungsi bangunan Pusat Industri 

Kreatif, penjelasan rinci mengenai lokasi tapak, gambaran umum mengenai 

lingkungan tapak. 

BAB III PEMOGRAMAN ARSITEKTUR DAN PERUMUSAN MASALAH 

Bab III berisi mengenai pemograman arsitektur yang berupa analisa 

kebutuhan ruang, persyaratan ruang, hubungan ruang, studi ruang, dan Analisa 

struktur ruang. 

BAB IV LANDASAN TEORI 

Bab IV berisi tentang analisa masalah arsitektural dan pernyataan masalah 

yang terdapat dalam projek Pusat Industri Kreatif. 

BAB V PENDEKATAN DAN LANDASAN PERANCANGAN 

Bab V berisi tentang uraian berbagai teori yang digunakan dalam 

pemecahan masalah desain pada projek Pusat Industri Kreatif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


